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  Po przekroczeniu granicy z NRD 
mam cały czas wrażenie, że jesteśmy 
obserwowani. To wrażenie się potę-
guje po około stu kilometrach. Droga 
tranzytowa nie posiada żadnych dro-
gowskazów. Skręcam w jakiś wyjazd. 
Docieram na pole. Nie ma jak się z tej 
matni wydostać. Postanowiłem się cof-
nąć. Nie był to dobry pomysł. Przy 
wyjeżdzie na autostradę, policjanci już 
na nas czekali. Papieren bitte… 
 Tutaj do akcji włączył się tato Arnold. 
Z niezwykłym spokojem wyjaśnia po 
niemiecku co się wydarzyło. Panowie
z drogówki trzymają nasze dokumen-
ty, mają pewną przewagę. Ale nie z ta-
tą Arnoldem, który używa argumen-
tów z zupełnie innej półki. - Jako były 
więzień obozu w Buchenwaldzie – mó- 
wi – chciałbym poznać towarzysza ko-
mendanta waszej jednostki. Czy to ży-
czenie jest możliwe do spełnienia?
  Ja tymczasem już liczę punkty, które 
utracę i wysokość mandatu. Panowie 
z drogówki zasalutowali przed tatą
tatą Arnoldem i obiecali powrócić za 
kwadrans. Stoimy i czekamy. Mija 
kwadrans, dwadzieścia minut… Tato 
Arnold prosi mnie, abym sprawdził, 
czy przypadkiem policjanci nie zosta-
wili na masce naszych dokumentów.
I rzeczywiście. Leżą. - No, to co robi-
my? –  mówi tato Arnold. –  Jedziemy 
dalej?
  W Strassburgu jest popas u Axela 
Kervyna, którego poznałem kilka lat 
wcześniej w Antwerpii. Typowe dla 
miast nadgranicznych. Kupują mleko 
w Kehl, jadąc tam pół godziny, gdyż 
jest o pół franka tańsze, niż we Francji.

  Pyłek kurzu wyjrzał spod szafy filu-
ternie. No – powiedział – nie pozna-
jecie mnie? Przecież to ja! Osobiście 
przemierzyłem pół drogi przyklejony 
do buta znanego aktora wędrownego 
– Pimcińskiego Wincentego, uczestni-
cząc w jego światowym tournée. Wy-
głaszał kwestie i monologi w tych właś-
nie kamaszach na nogach. A ja, skrom-
ny pyłek, jeszcze zaledwie centymetro-
wy, wraz z nim przechadzałem się po 
scenie. Wspólnie biegaliśmy i tańczy-
liśmy. Pospołu wspinaliśmy się na 
stopnie drabin i kariery. Chodziliśmy 
do baru na jednego bez śledzika. Po-
znaliśmy też pannę Helcię i ten świn-
tuch nawet butów nie zdjął, gdy przy-
szła pora lec z panienką w pościeli 
przydrożnego motelu. Po czym, pew-
nego dnia kupił nowe kamasze, a ja tu 
tkwię pod szafą...

Cofniemy się do 1974

  Tłuszcz pod Warszawą, zakład ce-
ramiczny firmy „Kwiatogal”, który 
prawdopodobnie powstał w XIX stu-
leciu. Na bagnach.
  Przypuszczalnie w pierwszym okre-
sie pracowali tam mężczyźni skazani 
za długi, lub za jakieś inne przewinie-
nie – trudno sobie wyobrazić inną mo-
tywację. Za każdym razem, gdy wy-
palano wyroby, ziemia wokół pieca 
podgrzewała się i oddawała wodę. Wo-
bec czego, na piętnaście metrów do-
okoła pieca i na kilka metrów w głąb,
podłoże stawało się higroskopijne. 
W związku z tym, woda z bagna prze-
dostawała się do hali produkcyjnej.
I już po kilku godzinach robotnicy 
stali po kostki, a z czasem po kolana 
w wodzie.
  Pracownicy nie mogąc znieść zbyt 
spartańskich warunków socjalnych, 
często organizowali sobie bibki alko-
holowe. Wódka odbiera rozum. Pew-
nego dnia przyszła do zakładu babina 

z sąsiedniej wsi. Zakłopotana i trochę 
niespokojna. Na zimę szło. Trza kupić 
ziemniaki i marchew. Zakopcować i 
węgiel na opał przygotować. A tu mąż 
jej zginął. Nawet była na melinach i 
u panienek. Nigdzie śladu. Dwa dni 
po jej wizycie, jeden z palaczy pieco-
wych, znalazł w głębi pieca metalową 
sprzączkę do paska i oprawkę okula-
rów. Mąż się odnalazł. Poległ w miej-
scu pracy. Zasnął pijany w ciepłym 
piecu i już się nie obudził.

Tarnów 1977. Wystawa indywidualna 
w galerii „Plastyka” na Starówce.

 W Tarnowie mieszkały dwie siostry 
Maksymowicz. Obie bardzo sympa-
tyczne. Ponieważ ich mama od pew-
nego czasu wypychała obie panny „na 
swoje”, toteż nie oponowała zbyt rzad-
kim jednakowoż odwiedzinom, przed-
stawicieli gatunku męskiego, zaś pod 
koniec mego pobytu, podarowała mi 
piękną skrzynię podróżną. Być może, 
w swoich marzeniach, widziała jedną 
z córek zapakowaną do tej skrzyni i 
zawiezioną do dalekiego Gdańska.
  Tymczasem odbyliśmy z młodszą 
krótką pielgrzymkę do Pacanowa, aby 
pokłonić się jedynemu na świecie pom-
nikowi Koziołka Matołka. Wodowa-
nie basenu w Kole nad Wartą mając 
za sobą, a także patrząc w przyszłość 
i przewidując kilka innych happennin-
gów, obdarowaliśmy pomnik bukie-
tem polnych kwiatów, w nadziei, że
gdyby np. nocą Koziołek zechciał coś 
na ząb, to może to kwiecie by go za-
dowoliło.
  Janka Lityńskiego znałem z innej 
epoki, gdy jako dzieci byliśmy razem 
na wakacjach „radiowych”. Jego ma-
ma pracowała u mojej mamy w re-
dakcji francuskiej Polskiego Radia, 
zaś ojciec Janka bywał u nas na bry-
dżu. Podczas pobytu na kolonii letniej 
w Bartoszycach, mieliśmy coś około 
osiem-dziewięć lat.
  Pewnego razu, dla zabawy, może tak-
że aby się upodobnić do naszych za-
służonych rodziców, założyliśmy tajny
związek. Jak na zamówienie, wszyscy
członkowie, tego straszliwego paktu 
posiadali te same inicjały: Janek Li-
tyński, Jacek Lech, Jacek Libera, Yan-
nick Leider. Łącznie nas tam było 
ośmiu Łączyły nas ze sobą tylko te 
inicjały. Były naturalnie i przysięgi, i 
zalakowana butelka, ukryta gdzieś 
w lesie, nad rzeką Łyną. Wakacje ra-
diowe nabrały z tą chwilą jakiegoś no-
wego wymiaru. A każdy krok w tajem-
nym lesie, stawał się celowy. Słowem 
– pyszne wakacje.
  Minęły lata. Pewnego dnia... miałem 
dwadzieścia trzy lata. Był to okres nie-
szczególnie radosny, ponieważ gospo-
darka PRL nie rozwijała się tak wart-
ko, jakby sobie rząd i partia życzyły. 
Ludność tu i ówdzie domagała się lep-
szej dystrybucji dóbr na rynku krajo-
wym. Powstawały na tym tle bunty 
i wyrazy niezadowolenia. Trzeba było 
znaleźć winnego przyczyny tego za-
stoju. Najtrudniej w takich wypadkach 
jest spojrzeć prawdzie w oczy. Szuka-
no zatem wroga wewnętrznego, a to-
warzysz Wiesław wymyślił sobie „pią-
tą kolumnę”. Kiedy ta wroga forma-
cja została już precyzyjnie oznaczona, 
można było przystąpić do jej demon-
tażu. Jest to jedna z najczarniejszych 
kart PRL-u.
  I tak np. mama Geneviève, otrzyma-
ła pewnego dnia listę osób do natych-
miastowego zwolnienia z zajmowane-
go stanowiska. Na tej czarnej liście zna-
lazło się także nazwisko mamy Janka

Lityńskiego, oraz kilku innych osób, 
które stanowiły trzon redakcji i dzięki
którym redakcja francuska była naj-
lepszą redakcją radiową w Polsce. Po-
nieważ niesprawiedliwość była oczy-
wista, zaś mama Geneviève była oso-
bą niezwykle prawą, podczas ogólno-
polskiego spotkania redaktorów na-
czelnych, w obecności najważniejszych 
osób w państwie, wygłosiła przemó-
wienie po polsku, w bardzo dobrej pol-
szczyźnie. Dużo lepszej, niż tow. Wie-
sława. Kilka dni potem mama Gene-
viève zrezygnowała z zajmowanego 
stanowiska i oddała legitymację PZPR. 
Tym samym już nie musiała zwalniać 
nikogo ze swej redakcji.
  Pozostała jeszcze sprawa taty Arnol-
da, który także w tym polowaniu na 
czarownice, mógłby zostać o coś o-
skarżony. Dyrekcja Wydawnictwa Po-
lonia, której był pracownikiem, oskar-
żyła go o niekompetencję. Miał on ja-
koby celowo przekręcić jakiś fragment 
przemówienia pewnego polityka, żeby
go ośmieszyć. Tymczasem tato Arnold
udowodnił, że nie miał dostępu do tek-
stu przemówienia. W celu bardziej sko-
masowanego uderzenia karzącej ręki
partii, rozszerzono plan likwidacji „pią-
tej kolumny”, wciągając do rozgrywki
z pracownikami systemu ich dzieci. 
Wskutek tego zostałem pewnego dnia 
wezwany na Kurkową w Gdańsku, 
gdzie byłem przesłuchiwany w celu 
uzyskania ode mnie informacji, które 
mogłyby, w jakimś stopniu, pogrążyć 
moich rodziców.
  Pytania były pozornie całkiem nie-
winne. Imputowano mi powiązania 
z różnymi osobami, poszukiwanymi 
przez policję polityczną. W pewnym
momencie padło pytanie: - Co pan wie 
o tajnym stowarzyszeniu J.L. Tutaj 
pozwoliłem sobie na uśmieszek, oraz 
ja z kolei zapytałem panów z urzędu: 
czy należy traktować poważnie związ-
ki siedmiolatków. Tak nawiasem mó-
wiąc, kilka lat potem byłem w lesie, 
w Bartoszycach, i w naszym „tajnym” 
miejscu nie znalazłem butelki z listą 
dekabrystów. Stąd należało przypusz-
czać, że albo to jeden z naszych zdra-
dził bezecnie, albo ktoś nas podglądał, 
a następnie ukradł dowód. 
  Po tym przesłuchaniu, nastąpiły dy-
namiczne naciski na  relegowanie mnie 
z uczelni, ale tutaj prof. Żuławska i ów-
czesny sekretarz POP, p. Erszkowski, 
wstawili się za mną i obronili mnie.

Koło nad Wartą, 1972

 Pojechałem na staż do zakładów por-
celany w Kole, gdyż chciałem poznać 
warunki pracy w fabryce – jako przy-
szły kierownik artystyczny, a także spo-
tkać Jurka Buszę w jego rodzinnym 
mieście. Mieszkałem u niego przez ten 
miesiąc stażu. Kiedy nie byłem w fab-
ryce, rozrabialiśmy jak pijane zające 
w kapuście.  Dla przykładu: w Kole, 
w pobliżu domu kultury, był wyko-
pany dół, przypominający kształtem 
basen pływacki. Zakupiliśmy butelkę 
szampana i zrobiliśmy „wodowanie” 
basenu, którego budowa była opóźnio-
na o 20 lat. Zaprosiliśmy na to „wodo-
wanie” różne osoby oficjalne, które 
nie przybyły, aby się nie ośmieszyć. 
Oraz sporo znajomych Jerzego. Był to 
kolejny pretekst, do wygłoszenia sur-
realistycznej mowy Buszy. Ja także 
coś od siebie dodałem, zaś inne osoby 
wystąpiły w chórze niemów. Uznaliś-
my, że wnętrze basenu zostało przez 
nas zdobyte, i co kilka dni organizo-
waliśmy ponowne otwarcie obiektu. 
Urządzaliśmy także manifestacje na 

cześć Jerzego i przeciwko Jerzemu. 
Np. szliśmy ulicą krzyczac: niech żyje
Jerzy! Po stu metrach szliśmy z po-
wrotem krzycząc: „Niech żyje Yan-
nick, precz z Jerzym!”. W końcu i tak 
spotykaliśmy świętą Teresę z Koła, oraz 
błogosławiongo Artura z Koła i wypi-
jaliśmy na ich cześć to, co tam było.
  Pewnego dnia pomyliłem pociągi i 
pojechałem do Zakopanego, zamiast 
do Kłodzka. W następstwie czego oże-
niłem się z Basią, zamiast z Anią. Ania 

nie była plastyczką, tylko nauczyciel-
ką języków. Nie poznałem jej zbyt do-
brze. Mogę jednak snuć pewne domy-
sły, ponieważ z Basią się rozwiodłem.
Gdybym był w ewentualnym związku 
z Anią, to ile bym zaoszczędził pienię-
dzy na procesach, które być może nie 
miałyby miejsca. Jeśli Ania żyje, to 
niech się miewa w dobrym zdrowiu. 
Pamiętam jej ciepły kontralt... Może 
ktoś jej umila życie grą na drumli.

  Ta wiadomość pochodzi z grudnia. 
Kierowca jadący highway’em 3A po-
między Kootenay Bay i Crawford Bay 
(południowo-wschodnia część B.C.) 
zobaczył na drodze geparda, którego 
udało mu się sfotografować. Zdjęcie 
zostało upublicznione przez policję.
 Nie wiadomo skąd zwierzę się wzię-
ło. Według właściciela zoo w Alber-
cie gepard na zdjęciu to dorosła sami-
ca Annie, która przez jakiś czas prze-
bywała w jego ogrodzie zoologicz-
nym, a następnie – z powodów bez-
pieczeństwa (była się groźna dla ma-
łych dzieci) – została zwrócona właś-
cielowi. Nie ma jednak pewności, że 
gepard w rejonie Kootenay to Annie. 
Nie wiadomo także kto był właścicie-
lem drapieżnika. W Kolumbii Brytyj-
skiej posiadanie controlled alien spe-
cies jest nielegalne i nikomu nie wy-
dano zezwolenia na trzymanie geparda, 
chociaż Ministerstwo Leśnictwo przy-
pomina sobie, że ktoś z Kootenay wy-
stępował o taki dokument.
  W niedzielę, 20 grudnia, odwołano 

akcję poszukiwania zwierzęcia – gdyż 
w zaśnieżonych górach stawało się to 
coraz bardziej niebezpieczne.
  W poniedziałek, 21 grudnia, redak-
torka radia 96.9 Jack FM podnieca 
się wizją dzikiego kota na wolności: 
„Wyobraź sobie, że jedziesz i nagle 
widzisz...” A mnie rzecz jasna od ra-
zu cholera na to bierze. Mroźna zima 
w Kootenay, śnieg, głodne zwierzę, 
które chowane w niewoli nie nauczy-
ło się zdobywać żywności, polować...
Afrykański drapieżnik z pewnością 
już nie żyje. Pewnym zadośćuczynie-
niem byłoby znalezienie i przykładne 
ukaranie tego kogoś, kto spowodował 
cierpienie trzymanego wcześniej dla 
zabawy stworzenia. Gdyby to ode 
mnie zależało, skazałbym drania na 
długoletnie dokarmianie bezdomnych 
kotów w Bydgoszczy. I dorzuciłbym 
mu do towarzystwa redaktorkę radia 
96.9 Jack FM. Może po odpowiednio 
długim odbywaniu kary zrozumiałaby 
w końcu, że zwierzę nie jest przed-
miotem. A.J.

  Loteryjna gorączka ogarnęła z koń-
cem grudnia tysiące pełnoletnich osób
obojga płci po obu stronach 49 rów-
noleżnika. Przyczyną była rekordowa 
wysokość wygranej w amerykańskiej 
grze liczbowej Powerball, która prze-
kroczyła miliard dolarów US i z ty-
godnia na tydzień rosła, by w drugim 
tygodniu stycznia osiągnąć kwotę ok. 
miliarda i sześciuset milionów (US$ 
1586400000).
  Kanadyjczycy, którzy też mogą brać 
udział w amerykańskich loteriach, pę-
dzili za południową granicę wypełniać
kupony Powerball lub kupowali je on-
line od pośredników, nie bacząc na to, 
że oferowanie takiej usługi jest w USA 
nielegalne, więc nieznany pośrednik 
może ich skubnąć. Nie dbali również 
o przepisy, które (z czego mało osób 
zdaje sobie sprawę) zabraniają wwo-
żenia biletów loteryjnych do USA. 
Urzędnicy loterii ze stanu Waszyngton 
podpowiadali hazardzistom z B.C., że
najlepszym rozwiązaniem jest pofa-
tygować się osobiście przez granicę, 
kupić sobie bilet loteryjny i poczekać 
z nim po amerykańskiej stronie do 
dnia losowania. Większość naszych 

niespecjalnie tego wszystkiego słucha-
ła, uznając, że najpierw trzeba się sku-
pić na trafnym skreśleniu numerów, a 
o to jak fizycznie skasować te półtora 
miliarda z hakiem będzie czas mart-
wić się potem.
 Na szczęście nikt z Kanadyjczyków 
nie wygrał sumy, która mogłaby spra-
wić kłopoty. Rekordowa wygrana po-
dzielona została 13 stycznia pomiędzy 
trójkę pracujących dotąd spokojnie lu-
dzi (pielęgniarka, magazynier i ktoś 
tam jeszcze podobnego fachu) z Flo-
rydy, Kaliforni i Tennessee.

Biedny zabłąkany gepard

Półtora miliarda dolarów


